
Na osnovu članka 33. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 

broj 09/13), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pribislavec za 2021. godinu, te 

prijedloga Stručnog povjerenstva za procjenu programa i projekata udruga civilnog društva 

sufinanciranih iz proračuna Općine Pribislavec u 2021. godini, općinski načelnik Općine 

Pribislavec dana 7. srpnja 2021. godine, donosi  

 

  

O D L U K U  

o dodjeli financijskih sredstava prema Programu javnih potreba udruga i 

organizacija civilnog društva Općine Pribislavec u 2021. godini 

 

 
Članak 1.  

 

Na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Općine Pribislavec od 5. 

veljače 2021. godine Općina Pribislavec, nakon mišljenja i prijedloga Povjerenstva za 

ocjenjivanje programa i projekata udruga i organizacija civilnog društva s područja Općine 

Pribislavec, pristupa potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za odobrene 

programe i projekte.  

 

 

Članak 2.  

 

Općina Pribislavec će tijekom 2021. godine dodijeliti iz Proračuna sredstva za zadovoljavanje 

javnih potreba u kulturno-zabavnim aktivnostima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, 

socijalnim i drugim aktivnostima sljedećim korisnicima: 

 

- TENISKI KLUB PRIBISLAVEC – 7.000,00 kuna 

Sport – zdrav način života 

 

- ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „KAŠTEL“ – 40.000,00 kuna 

Pješčana oluja 2021.  

Natjecanje u mini odbojci i maloj odbojci za limače 

Sustav natjecanja seniorki u 1. B Nacionalnoj odbojkaškoj ligi – Centar, Sustav 

natjecanja kadetkinja u 3. Nacionalnoj odbojkaškoj ligi – Sjever 

Dobrotvorni turnir za sve dobne skupine (limače, kadetkinje, seniorke) 

 

- NK „POLET“ PRIBISLAVEC – 55.000,00 kuna 

Memorijalni turnir za Poletovce 

SONTOR CUP 

Natjecanje u kuhanju Grofovske kotlovine 

Provedba natjecanja sezone svih uzrasnih kategorija u 2021. godini 

 

- SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SUNČANICA“ PRIBISLAVEC – 

15.500,00 kuna 

Održavanje ribnjaka, prekrivanje i sanacija krovišta, fasada, takmičenja, zamjena 

stolarije, ribičko natjecanje, školovanje člana društva za ribičkog trenera 

 

 



- KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „KAŠTEL“ PRIBISLAVEC – 

17.000,00 kuna 

Božićno – novogodišnji program 

Održavanje dramskih susreta ALKap 

Noć kazališta 

 

- UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“ PRIBISLAVEC – 

4.500,00 kuna 

Dani kruha Općine Pribislavec 

Susret žena rekreativki Međimurske županije 

Susreti žena sportske rekreacije Hrvatske 

 

- UDVDR – RH PMŽ OGRANAK PRIBISLAVEC – 3.400,00 kuna 

Održavanje okoliša kod „Miga“ 

Obilježavanje obljetnice pogibije Dragutina Lehkeca 

Sudjelovanje na županijskom takmičenju u ribolovu 

Sudjelovanje na 27. braniteljskom sportskih igrama 

 

- DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE – 3.000,00 kuna 

 

- MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – 15.00,00 kuna 

Kulturno zabavne i ostale aktivnosti 

Sportsko rekreacijski program 

Socijalni program 

 

 

 

Ukupno je prema Programu javnih potreba udruga i organizacija civilnog društva Općine 

Pribislavec u 2021. godini potpisano Ugovora u iznosu od 160.400,00 kuna. 

 

 

Članak 3.  

 

Sa ovlaštenim predstavnicima korisnika iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik će 

zaključiti Ugovore o dodjeli sredstava u kojim će se definirati međusobna prava i obveze 

raspolaganja sa odobrenim sredstvima, način izvršenja, te obveze izvješćivanja i druge 

aktivnosti temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pribislavec kojeg 

je donijelo Općinsko vijeće.  

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine 

Pribislavec te dostaviti svim korisnicima.  

 

 

 

 

 




